CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA SOKA - G Suite for Education

Todos os colaboradores, alunos e responsáveis legais são responsáveis pela
observância deste Código, sendo que a supervisão direta das normas e
procedimentos aqui previstos ficará a cargo do diretor responsável pelo cumprimento
de regras, políticas, procedimentos e controles internos do G Suite for Education.

A convicção de que a educação é baseada em valores e princípios éticos,
compartilhados por todos os integrantes da comunidade escolar, faz parte dos valores
Colégio Soka do Brasil. Visando ao seu desenvolvimento dos alunos, tem como
objetivo fortalecer os valores de paz, cultura e educação, sempre com transparência
e profundo respeito às pessoas, às leis e às instituições.

Este Código de Ética representa o compromisso do Colégio Soka do Brasil com os
valores que caracterizam a sua cultura, baseados na integridade, confiança, lealdade
e valorização do ser humano. Assim, a busca contínua do desenvolvimento do Colégio
Soka do Brasil e a defesa dos interesses dos seus integrantes e terceiros estarão
constantemente pautadas pelos princípios gerais apresentados neste Código de Ética.

A busca constante pela convivência cordial e harmoniosa no ambiente escolar é uma
das principais características do Colégio Soka do Brasil. A preservação desse
ambiente é fundamental, pois incentiva o espírito de equipe e a meta de melhores
resultados a ser atingida, além de priorizar a qualidade de vida de toda a comunidade
escolar.

Os alunos, pais e colaboradores devem ter no Fundador os exemplos de conduta, não
sendo admitido que ninguém se utilize das ferramentas tecnológicas disponibilizadas
para conseguir favores, ofender, caluniar, injuriar, ameaçar ou desfrutar de benefícios
ilícitos dentro ou fora da escola.
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A comunicação no G Suite for Education deverá ser feita de forma harmoniosa,
responsável e cordial, devendo ser evitado o uso para assuntos pessoais, conforme
abaixo descrito, assim como o uso indevido de internet e e-mails, sobretudo a
utilização de e-mail para mensagens de conteúdo pornográfico e afim. É vedado o
envio ou repasse de e-mails com opiniões, comentários ou mensagens que possam
denegrir a imagem e/ou afetar a reputação do Colégio Soka, seus alunos ou
colaboradores.

É vedado aos usuários, sob qualquer circunstância, utilizar o G Suite for Education
para a disseminação de conteúdo sexual, criminoso, ofensivo ou discriminatório em
virtude de origem, etnia, religião, classe social, sexo, deficiência física e mental ou
quaisquer outras formas de discriminação, assim como a utilização de expressões de
baixo calão ou não condizentes com a melhor educação.

É vedado ao usuário, sob qualquer circunstância, utilizar o G Suite for Education para
orientação político‐partidária ou comercial, tendo em vista que esta é ferramenta
tecnológica para fins exclusivamente educacionais.

Os usuários comprometem a:
i. Assumir as falhas cometidas e comunicar, rapidamente, a Diretoria do Colégio Soka;
ii. Fazer questionamentos às ações que são contrárias aos valores e princípios
estabelecidos neste Código de Ética;
iii. Expor sugestões e críticas construtivas com o objetivo de aperfeiçoar o uso da
ferramenta G Suite for Education;
iv.

Comunicar

possíveis

tentativas

sabotagem,

invasão

de

sistema

ou

comportamentos ilegais ou não condizentes com a ética e a moral;
v. Encaminhar à direção do Colégio quaisquer ações que possam caracterizar
eventuais conflitos virtuais ou presenciais, para que as medidas preventivas possam
ser tomadas. O usuário está ciente que a omissão de conduta também é considerada
pelo ordenamento jurídico brasileiro como ato ilícito.
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As sanções decorrentes do descumprimento dos princípios e regras estabelecidos
neste Código de Ética serão definidas e aplicadas pela Diretoria, garantido o amplo
direito de defesa. Poderão ser aplicadas, entre outras, penas de advertência,
suspensão ou transferência compulsória ou desligamento com justa causa, nos
termos do regulamento interno e da legislação vigente no País à época do fato, sem
prejuízo do direito do Colégio Soka do Brasil de pleitear indenização pelos eventuais
prejuízos suportados, perdas e danos e/ou lucros cessantes aos causadores do dano,
por meio das medidas legais cabíveis.

Não é permitida a instalação de nenhum software ilegal ou que possua direitos
autorais protegidos. A instalação de novos softwares nos computadores do colégio,
com a respectiva licença e a nota fiscal, deve também ser comunicada previamente
ao responsável pela informática. Este deverá aprovar ou vetar a instalação e utilização
dos softwares para aspectos profissionais e educacionais, com a prévia ciência da
Direção e do departamento de informática.

Os usuários e responsáveis legais se comprometem a não revelar, divulgar ou
compartilhar com terceiros, de modo algum, qualquer elemento de identificação que
lhes sejam conferidos, tais como o login (nome de usuário), e a senha particular do G
Suite for Education que deverá ter caráter forte (contendo números, letras e caracteres
misturados).

Não é permitida a troca de arquivos de vídeo, imagens, música, obras literárias ou
intelectuais que possam ser objeto de contrafação.

Todas as informações do servidor do Colégio Soka são enviadas para o servidor
interno. Nesse servidor, as informações são segregadas e transformadas em pacotes
criptografados. O Colégio Soka está previamente autorizado pelos usuários a acessar
toda e qualquer informação que transita na plataforma G Suite for Education. Caso a
ferramenta disponibilizada seja utilizada para fins ilícitos, os usuários já possuem
ciência de que o Colégio Soka enviará todos os dados e informações para as
autoridades públicas competentes para a apuração e investigação dos fatos.
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O e-mail disponibilizado pelo Colégio Soka aos alunos deve ser constantemente
verificado pelos responsáveis legais, bem como todas as demais ferramentas
tecnológicas disponibilizadas pela plataforma educacional Google.

Os e-mails, dados, ligações, imagens e arquivos que transitam na plataforma G Suite
for Education serão constantemente analisados pela equipe de informática e o dados
e relatórios apenas serão apresentados em juízo ou perante a autoridade pública
competente, nos termos da lei.

Os registros das atividades de monitoramento poderão ser utilizados e/ou revelados
para as autoridades públicas para fins de:
i.

Investigação de suspeitas de casos de descumprimento, tentativa de burla,
práticas fraudulentas, ilícitas, criminosas, antiéticas, assim como alterações
indevidas em seus sistemas e cadastros;

ii.

Constituição, defesa ou exercício de direitos do Colégio Soka do Brasil, bem
como cumprimento de ordens, em âmbito judicial ou administrativo, com a
finalidade de colaborar com autoridades nacionais ou estrangeiras.

O usuário poderá utilizar o e-mail e a plataforma G Suite for Education enquanto for
integrante do Colégio Soka do Brasil, sendo que o e-mail e o acesso do usuário serão
desativados pela equipe de informática após o desligamento com a instituição.

O usuário e os responsáveis legais assumirão integralmente a responsabilidade pelos
danos causados a terceiros ou ao Colégio Soka em caso descumprimento do presente
Código de Ética.

As informações e dados coletados pelo Google poderão ser acessadas no site
https://www.google.com/policies/privacy/ .

Os recursos fornecidos poderão ser cancelados ou descontinuados a qualquer tempo,
de acordo com os interesses exclusivos do Colégio Soka do Brasil, sem necessidade
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de qualquer aviso prévio, assim como estão sujeitos a eventuais situações de
indisponibilidade

por

prazo

indeterminado

sem

que

isso

gere

qualquer

responsabilidade ao Colégio Soka do Brasil.

De acordo com os termos acima expostos em xx de __________ de 2017

Nome do (aluno/professor/ colaborador) __________________________________

Assinatura do responsável legal / professor / colaborador _____________________
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